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keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Chic Carelia's Friendly Face FI53166/09
Näyttävä tasapainoisesti rakentunut, vahvaluustoinen juniori, jolla hyvä sukupuolileima. Komea
pää, hyvät korvat, silmät ja purenta. Vahva kaunis kaula, hieman luisu lantio, riittävät tasapainoiset
kulmaukset, hyvä väri, hyvä häntä. Liikkeessä hieman takakorkea ja kapea takaa.
JUN ERI2 PU2 VASERT
Crowbay's To Be A Wind FI42265/09
Ryhdikäs, hyvin kehittynyt , hyvän kokoinen ja vahvaluustoinen, jolla hyvät pään linjat, hyvät
korvat, silmät ja purenta. Komea ylälinja, vahva kaula, voimakkaammin kulmautunut takaa kuin
edestä. Hyvä häntä, liikkuu erinomaisella sivu askeleella, löysyyttä kyynärpäissä. Hyvä väri, hyvä
luonne.
JUN ERI1 PU1 SERTI VSP
Crowbay's Wind Of Sisu FI42259/09
Neliömäinen, hyvän kokoinen, melko niukasti kulmautunut uros. Hyvät pään linjat, erinomaiset
korvat, hyvät silmät ja purenta. Hyvä kaula ja säkä, lyhyehkö lantio, vielä kapeahko rungoltaan,
joka näkyy myös liikkeissä kapeutena. Riittävä sivu askel, häntä ok, hyvä luonne.
JUN ERI4 PU4
Wundervoll Alberto Ferro FI50057/09
Hyvän kokoinen juniori, jolla näyttävä sivu kuva, hieman pitkä lanne, hyvin kulmauksin. Hyvä
ylälinja, hyvät korvat, silmät ja purenta. Vielä kapeahko, hyvä häntä, ikäisekseen hyvät liikkeet,
vielä kapeutta, askel pituus ok, hyvä brintle väri.
JUN ERI3 PU3
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Crowbay's Wind Of Fortune FI42268/09
Tyypiltään erinomainen, hyväluustoinen, hyvät pään linjat, hyvät korvat ja silmät, hyvä purenta.
Voisi olla voimakkaammin kulmautunut etu-osaltaan, hyvä takaa. Hyvä ylälinja ja väri, hyvä etuosa, eturaajat saisi olla paremmin rungon alla. Liikkuu hyvällä taka-askeleella, mutta turhan korkea
ja pentumainen edestä, askel saa tasapainottua.
JUN EH3
Ingnatiu's Arnica De La Barre FI52177/09
Vahvaluustoinen, voimakasrakenteinen, joka saisi esiintyä ryhdikkäämmin. Hieman pysty lapa,
hyvin kulmautunut takaa, hyvät pään linjat. Hyvin kulmautunut takaa, hieman raskaat korvat, hyvät
silmät ja purenta. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella.

JUN ERI1 PN2 SERTI
Red Rublev Rebel Yell FI59430/09
Ryhdikäs, kaunislinjainen juniori. Jolla tasapainoiset riittävät kulmaukset. Hyvät korvat ja purenta,
kauniit silmät. Liikkuu hyvällä askeleella, tarvitsee enemmän kehätottumusta, näyttääkseen parhaat
puolensa paremmin.
JUN ERI2 PN3 VASERT
VALIOLUOKKA
Love-Dane's Wild Midnight FI12615/04
Ryhdiltään erinomainen, tasapainoisesti rakentunut, hyvällä askeleella liikkuva. Jolla hyvät pään
linjat, hyvät korvat, purenta ja tummat kauniit silmät. Näyttävä hyvin esiintyvä valio.
VAL ERI1 PN1 ROP

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Jättiläisen X-Elliot GB FI40748/09
Vahvaluustoinen, hieman pitkärunkoinen uros. Jolla riittävä koko, hyvät pään linjat, kaunis kaula,
hyvät korvat, silmät ja purenta. Hieman löysät ranteet, hyvä runko ja häntä, hyvä väritys. Liikkuu
riittävällä sivuaskeleella, hieman löysästi edestä.
JUN ERI1 PU2 SERTI
NUORTENLUOKKA
Jättiläisen Vipunen FI56911/08
Näyttävä vahvaluustoinen uros, jolla hyvät pään linjat, hieman roikkuvaa huulitaskua, hyvät korvat,
silmät voisi olla tiiviimmät, hyvä purenta. Niukahkot kulmaukset, hyvä rungon syvyys, hyvät tassut,
liikkeessä takakorkea ja korkea hännän kanto. Lyhyt taka-askel, hyvä väri.
NUO EH1
VALIOLUOKKA
Jättiläisen Finlandia FI15128/03
Seistessä näyttävä kokonaisuus, hyvä luusto, vahva kaula. Hyvä runko, niukahkot etukulmaukset,
voimakkaammat takana. Hieman ilmavat korvat, hyvät pään linjat, silmät ja korvat. Hyvä mantteli
väritys, liikkuu jäykällä taka-askeleella, takakorkeasti.
VAL EH2
Jättiläisen Robust Rocker FI53237/07
Hieman pitkärunkoinen, vahvaluustoinen, tasapainoisesti kulmautunut uros, jolla hyvä ylälinja.
Hyvät korvat, silmät ja purenta, liikkuu riittävällä sivu askeleella, löysyyttä edessä ja hieman kapea
takaa. Hyvä luonne ja hyvä väri.
VAL ERI1 PU1 ROP

NARTUT
NUORTENLUOKKA
Dogiwogin Ft. Ja'Quealah FI57892/08
Hyvän kokoinen, ryhdikäs, hyvin avoimesti kulmautunut, jolla hyvä kaula ja korvat, hieman
avoimet luomet, kyömy nenä, hyvä purenta. Kaunis kaula, jyrkkyyttä lantiossa, siksi ylälinja ei
täysin suora, vielä erittäin kapea rungoltaan, joka näkyy liikkeessä, hyvä väri, tarvitsee aikaa
kehittyäkseen.
NUO EH2
Namilon Susu FI10944/09
Tasapainoisesti rakentunut, hieman pitkälanteinen, jolla tasapainoiset niukahkot kulmaukset. Hyvä
runko, kaula ja ylälinja, lyhyehkö hyvälinjainen pää, voisi kantaa korviaan paremmin, hyvät silmät.
Liikkuu hieman takakorkeasti, löysyyttä edessä. Mustat laikut saisivat olla puhtaammat, samoin
pohja värissä runsaasti mustia karvoja.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Catapha's Zerlina FI28688/07
Hieman ryhdittömästi esiintyvä narttu, jolla saisi olla paremmat kulmaukset edessä, hyvät pään
linjat, voisi kantaa korviaan paremmin, hyvät silmät ja purenta, luisu lantio. Hyvä häntä, koiralla
vaikeuksia ottaa askel rytmi ja säilyttää se, ei tänään parhaassa turkissa.
AVO EH1
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Jättiläisen
Ryhmä koiria neljästä yhdistelmästä. Hieman erilaisia vahvuus asteita ja rungon mittasuhteita.
Hyviä värityksiä, liikkeissä eroavuutta.
KASV1 KP ROP-KASV.

sininen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
Näyttävä, hyväluustoinen nuori uros, jolla on hyvät mittasuhteet, voimakaskalloinen, hyvät korvat,
silmät ja purenta. Hyvä kaula, ikäisekseen hyvä runko, tasapainoisesti kulmautunut, hieman luisu
lantio, ei tänään parhaassa turkissa. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, hyvä luonne.
NUO ERI1 PU1 SERTI VSP
NARTUT

JUNIORILUOKKA
Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
Ikäisekseen hyvin kehittynyt, seistessään erittäin tasapainoisen oloinen narttu. Hyvä pää, hyvät
korvat, silmät ja purenta. Hyvä kaula, hyvä eturinta, lapa saisi olla viistompi, riittävät
takakulmaukset, hyvä häntä, väri ok. Riittävä sivuaskel, hieman löysyyttä edessä, kiva luonne.
JUN ERI1 PN3 SERTI
VALIOLUOKKA
Bonel Victoria FI46546/05
Kaunislinjainen, tasapainoisesti rakentunut ja riittävästi kulmautunut narttu. Kaunis kaula ja
ylälinja, hyvät korvat, silmät ja purenta. Liikkuu näyttävällä tyylillä, kiva luonne.
VAL ERI1 PN1 ROP
Herdolf Herbina Cyclone FI47229/06
Tasapainoisesti rakentunut narttu, jolla riittävät kulmaukset ja luusto, hyvät päänlinjat, silmät,
purenta voisi olla tiiviimpi. Ja korvat parempiasentoiset. Liikkuu riittävällä sivuaskeleella, kapeutta
takana, häntä nousee turhan korkealle, hyvä väri.
VAL ERI2 PN2
Oldstone's Be Daddy's Glory FI12210/08
Seistessä tasapainoisen kuvan antava narttu, jolla tasapainoiset kulmaukset. Hieman pehmyt selkä,
hyvä runko ja raajaluusto. Suurehkot korvat, hyvät silmät ja purenta, runsaasti huulia. Hieman luisu
lantio, hyvä häntä, voisi liikkua ryhdikkäämmin, tänään turhan löysässä kunnossa.
VAL EH3

